
 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 وَيَمْنُرُونَ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ لِيُثْبِتُوكَ مَفَرُوا الَّرِيهَ بِلَ يَمْنُرُ وَإِذْ)

 (الْمَامِرِيهَ خَيْرُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَمْنُرُ

 صدق اهلل العظيم

 للجهاد األعلى القائد، )رعاه هللا( براهيمإ تعزالسيد  الركن المهيب قائد المجاهداللى إ

 .المحترم المسلحة للقوات العام القائدو والتحرير
جددير رجددا  الةريقددة  فدد  الجهدداد رجددا  ،والكرامددة والشددر  العددز رجددا  يتقدددم إاوا ددب وؤب دداوب وج ددودب

 وؤمتدد  دي دد  علددى األمددين الصددابر المددومنالقددو   لشاصددكم التبريكدداتؤزكددى و التهددا   ةيددببأ ال قشددب دية

 ومجاهدد  قداد  األشداو  الجهدادلكد  رجدا  ..  االلكدم ومدن ،العظيمدةرسالت  اإلسالمية الاالدد   ومبادئ

ذكدر  الهجدر  ال بويدة الشدريحة وحلدو   بم اسدبة والتحريدر للجهداد العليدا القيداد وجيدور  فصائ سرايا و

ؤرضدا  اإلسالمية وعراق ا الحبيب محدرر   العربية مت اؤو شعب ا على هللا ؤعاده ،4141العام الهجر  الجديد 

 .وشعبا من ك  ؤشكا  االحتال  البغيض

 سياد  القائد المجاهد

إن الهجر  ال بوية الشريحة تذكر ا بال قلدة ال وعيدة الكبيدر  التد  كتبهدا هللا لدي د  وللمدوم ين ليتحولدوا بهدا 

يدد  المشدركين ؤعددال الدددين، وإن ى دار العدز  والم عدة وال صدر  بعدد الظلدم والحيد  الدذ  لقدوه علدى ؤإلد

الدرو  العظيمة الت  ححلت بهدا الهجدر  ال بويدة لحريدة بدالوقو  ع ددها واسدتقال المعدا   العظدام م هدا، 

ذاب أل هددا متلددت للمسددلمين معددا   التضددحية والحدددال وحددب األوةددان و صددر  المجاهدددين والمهدداجرين فدد  

جهد ( بمبيتد  فد  مكدان رسدو  هللا )صدلى هللا عليد  وسدلم( سبي  هللا، فما بين فدال سيد ا عل  )كرم هللا و

وحرص  على رسو  هللا )صلى هللا عليد  وسدلم( ومدا بدين )رض  هللا ع  ( وما بين صحبة سيد ا الصديق 

موااا  األ صار والمهاجرين وتقاسمهم المسكن والمةعم، وما بين تأسي  قواعدد الددين، ومدن در  إلدى 

ليكم  هللا دي   وي صره ويويده حتى يص  إلي ا بعد ؤكتر من ؤربعة عشدر قر دا، در  ومن عبر  إلى عبر  

تم ليهيئ هللا ف  هذا الزمان من يعيد  صر دي  ، ويذود عن بالد المسلمين، ويقارع ؤعتى قو  غاشمة فد  

الددين،  لتأريخ المعاصر، وها ؤ تم اليوم تحملون ؤما ة  صر  األمدة وتقدودون ؤححداد ؤولئدب األفدذاذ ل صدر ا

 عيدوا بذلب ؤمجاد الهجر  وتحيوا فضائلها العظيمة.لت

جاهد هذه الحرصة ل تقدم باسمكم سيد  ومن االلكم بالته ئة إلى ؤب ال شعب ا الصابر المومن الم  غت م

بةا  ف  فصائ  والته ئة موصولة إلى كافة إاوا  ا المجاهدين األ ،اإلسالميةوكافة ؤب ال امت ا العربية 

تحت ظ  قيادتكم الحكيمة   قريب سا  هللا الكريم رب العرر العظيم ان يكرم ا ب صره ال ،الجهادية قيادت ا

 وكان حقا علي ا  صر الموم ين(.)
 

  

 
 قياد  جير رجا  الةريقة ال قشب دية

 هـ4144ة ؤواار ذ  الحج

 م2142ؤواسة تشرين التا   

 


